
 

SFS hemmabana serier 2020 startar v. 5 
  
Lagserien med luftgevär skjuts som en hemmabana tävling i klasser: 

  

14SS 20skott (sittande med stöd), 

I 14SS klassen får stödskyttarna i 8, 10, och nybörjarklassen 11-14 år skjuta. 

OBS: Skjutställning enligt ”Kultahippusäännöt”, 8SS båda armbogarna på bordet , 

10SS och 11-14NB, bara ena armbågen får taga stöd från bordet. 

  

14MVS 30skott. 

I 14MVS klassen får 12MVS och 14MVS skyttar skjuta    

Motvikt för 12MVS skyttar 1500 gram och 14MVS skyttar 750 gram. 

12MVS skyttar som skjuter i laget får använda skjututrustning enligt 14MVS 

  

Lagen (där reserver får användas) består av 3 skyttar och föreningarna får ha flera lag med i serien.                                   

Skytten får skjuta i en klass. 

Serien börjar vecka 5. 2019 och fortsätter sedan varannan vecka tills alla lag tävlat mot varandra. 

Om lagen slutar på samma poäng avgör: 1) deras inbördes match. 2) deras skjutna poäng sammanlagt. 

Om det är 2 (två) lag anmälda i klassen, skjuter dom 3 omgångar. 

  
Anmälan om lagdeltagandet, före 10.01.2020, till: christer.lassus@pp.inet.fi 

  

Individuell tävling med luftgevär skjuts som en hemmabana tävling enligt klasserna i stödskytte                         

regelboken. (Kultahippusäännöt) 

Skjutställning och motvikt: Enligt ”Kultahippusäännöt” 

För att höja intresset för frihands skytte skjuts också i klass A16. (H och D i samma klass) 

Där kan också en skytt som deltagit i en stödklass skjuta. 

Tävlingen består av två (2) skjutningar under februari månad varav det 

sammanlagda resultatet räknas. 

  

 

Svenska Finlands Sportskytteförbund sfs.idrott.fi 0207309290 (växel) 
Gjuterivägen 10 www.idrott.fi info@idrott.fi 
00380 Helsingfors 

http://www.idrott.fi/


 

Individuell tävling med luftpistol skjuts som en hemmabana tävling enligt klasserna i stödskytte 

regelboken. (Kultahippusäännöt) 

Skjutställning och motvikt: Enligt ”Kultahippusäännöt” 

För att höja intresset för frihands skytte skjuts också i klass A16. (H och D i samma klass) 

Där kan också en skytt som deltagit i en stödklass skjuta. 

Tävlingen består av två (2) skjutningar under februari månad varav det 

sammanlagda resultatet räknas. 

  

OBS! Resultat från serierna inlämnas till Jan Liljeberg på e-post: 

janne_liljeberg@hotmail.com 
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